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Академиялық және практикалық 

тәжірибе 

1984 жылдан бастап "Қазақфильм" 

киностудиясында, "әлем" шығармашылық-

өндірістік бірлестігінің құрамында, 

түсірілім топтарында жұмыс істеді; 

1993-1995 жылдары "Қазақфильм" 

киностудиясының өндіріс бастығы.Ш. 

Айманова; 

2003-2006 жылдары "Қазақфильм" ҰК 

жоспарлау, талдау, баға белгілеу тобының 

бастығы.Ш. Айманова. 

Педагогикалық өтілі 1997 жылғы 

қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін. 

Оқытылатын пәндер: Продюсердің шеберлігі, Аудиовизуалды 

саланың экономикасы, Кинотелефильм 

өндірісі, фильм өндірісін ұйымдастыру және 

басқару, профиль бойынша арнайы курс, 

фильм өндірісі және продюсерлік, Маркетинг. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызмет: 

 

1986 жылдың маусымынан 1993 жылға 

дейін кинокартина директоры 

лауазымында келесі көркем фильмдерді 

түсіруге қатысты: "Мосфильм" 

киностудиясындағы "Дебют" 

эксперименттік шығармашылық 

бірлестігінде - "10 метр қашықтық", 

"Айдаһар ұстаушы", "Галоши"; - 

"бейнефильм" Бүкілодақтық бірлестігінде 

Мәскеу - "тілектер мен үміттердің оғаш 

әлемі", режиссер Б. Мұстафин; 

ТО «Экран», Мәскеу - "ғашық балық" 

режиссері А. Карпыков; "күннің әйелі" - 

"Қазақфильм", режиссері А. Баранов; 

"Қайсар" -"Қазақфильм" ко-өнімі – 



Үндістан, режиссері-В. Пусурманов; 

"Кететін адам" - копродукция, КСРО 

мемлекеттік тапсырысы "Қазақфильм-

Германия", режиссер Е. Шинарбаев; "сұр 

үшбұрыштағы орын" - "Қазақфильм" (бас 

жүлде "Алтын барыс" ХКФ Локарно-

Швейцария, 1992 жыл), режиссер – Е. 

Шинарбаев; "әлсіз жүрек" - " Қазақфильм-

Франция"(1995 жылы Испанияның Сан-

Себастьян қаласында өткен ХКФ қазылар 

алқасының арнайы жүлдесі), режиссері-Е. 

Шинарбаев; 

1995 – 2002 жж "Хабар "агенттігі"ЖАҚ; 

"қиылыс"телехикаясы. 465 серия, т/с 

"шегіртке" 152 серия; 

2007-2008 жылдары-П. Х. ф. "Аурелен", 

"Қазақфильм", режиссер С. Құрманбеков, 

атқарушы продюсер; 

2008 ж. АО «Казахфильм», им. 

Ш.Айманова, режиссер С.Курманбеков, 

исполнительный продюсер;режиссердің 

дебюті), атқарушы продюсер; 

2009 г – полн.худ. фильм «Секер», АО 

«Казахфильм», им. Ш.Айманова, режиссер 

С.Курманбеков, исполнительный 

продюсер; 

Полнометражный художественный фильм 

«Книга» -исполнительный .продюсер, 2012 

год, ТОО «Кино». 

С 2008 года по 2017 год объединение 

«Дебют» АО «Казахфильм» им. 

Ш.Айманова, исполнительный продюсер: 

Қысқа көркем фильмдер 2008 по 2017 год 

исполнительный продюсер: «Морской 

волк», «Толкование снов», «10 минут», 

«Встреча», «Игра», «Выбор», «Защитник», 

«Дорога», «Гоп-стоп», «Жесткий тип», 

«Миша» и др. Всего: 55 единиц.  

Публикациялар: "Заманауи білім берудегі модульдік тәсіл" 

мақаласы, 2012 жыл, 1 қорпрез.ҚР; 

Алматы.С-П гуманитарлық 

университетінің филиалы": 

"аудиовизуалды сала мамандарын 



модульдік оқыту" 2012 ж.;  

"Сериалдар өндірісінің практикалық жағы" 

2013 ж.; "продюсер шеберлігі" пәні 

бойынша практикалық сабақтардың 

орындалуын талдау 2014 ж.; кино 

өндірісіндегі түсірілім тобын басқару" - 

2015 ж., ҚазҰӨА ХҒПК, Алматы, "Ұлы 

өмір импульсі" мақаласы 2018 ж. 

ХҒПК мақаласы Лаврик Н.А., Ахметова 

С.К. фильмге түсірілген тарих", Санкт-

Петербург жүйелік талдау орталығы.2020 

жыл; 

II МНМК "өнер саласындағы 

қашықтықтан оқыту: 

Мектеп-колледж-ЖОО-жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім", 2020 жылғы 

қараша, Климова Т.Г. Лаврик н. а. мақала: 

"жобалық команданы қалыптастыру" 

іскерлік ойыны 

эннеаграмманы қолдану арқылы". 

Монографии, учебники: Учебное пособие, Практика управления 

проектами в производстве экранных 

искусств, ISBN 978-601-265-296-3, 2018 г. 

Награды: «Ерен еңбегі үшін» медалі 2017 ж. 

  «Қазақфильмнің» Құрмет грамоталары 

Ш.Айманов атындағы; ҚазҰАИ олар. 

Т.Қ.Жүргенова; Алғыс хаттары Абай 

атындағы ҚазҰПУ «Білім берудің 

философиялық теориялары және олардың 

білім беру жүйесінің қазіргі ұлттық 

концепцияларындағы рөлі» ғылыми-

практикалық конференция (19-21.09.18); 

тамаша! «Қазақстан – Қытай» баспасөз 

конференциясы және дөңгелек үстел: 

Киноиндустриядағы ынтымақтастық 

перспективалары. «Бір белдеу – бір жол» 

бағдарламасы аясында 2018 жылғы 28 

қыркүйекте; номинациялар бойынша 

қазылар алқасына қатысты «<Тұлпар - 

2018» Ұлттық сыйлығы (Ұлттық 

киноакадемияның мүшесі), 19 қыркүйек 

2018 ж. «Ел-арна» телеарнасының 

бағдарламасына қатысу, экранның 25 



жылдығына арналған 

Инновационная деятельность: Научно-практическая конференция 

«Философские теории образования и их 

роль в современных национальных 

концепциях систем образования» КазНПУ 

им.Абая (19-21.09.18); 

Пресс - конференция и круглый стол 

«Казахстан – Китай»: Перспективы 

сотрудничества в области киноиндустрии, 

в рамках программы «Один пояс – Один 

путь»,  28 сентября 2018 года; 

Участвовала в жюри по номинациям 

Национальной премии «Тулпар – 2018 

года» (член Национальной киноакадемии), 

19 сентября 2018 года. 

Участие в программе телеканала Ел-арна, 

посвященной 25-летию выхода на экран 

полнометражного художественного 

фильма «Место на серой треуголке», приз 

«Золотой леопард» в Локарно и приз 

Фипресси (Швейцария), 15 октября 2018 

года. 

Участие в НПК «Инновационная 

кластеризация науки и практики в 

условиях цифровизации» 14-15 февраля 

2020 года, г. Санкт – Петербург 

(Сертификат); 

Участие в работе экспертной группы 

НААР университет «Туран» 7 июня 2021г 

(договор); 

Участие в работе группы по внешней 

оценки (АУДИТУ) ВЭГ -  ЮКГУ 

им.М.Ауэзова, в рамках 

специализированной аккредитации ОП 

5В040600 – Режиссура 

Национальный эксперт (договор) г. 

Шымкент, 6-7 марта 2019 г. 

Курсы повышения квалификации: 7 -  14 мая  2014 года; с 16 – 19 мая 2014г.  

Курсы повышения квалификации 

(Болонский процесс) 

Карлов университет, Прага, Чехия 



Сертификат от 19 мая 2014 года 

11-15 мая, 2014 года 

Курсы повышения квалификации 

Национальная Академия San Luca, Рим, 

Италия 

Сертификат от 15 мая 2014 года; 

Неправительственный центр оценки 

качества, программа «Менеджмент в 

управлении образованием: процессный и 

системный подходы», в объеме 72 часа, 

Сертификат № НЦОК-8.12; 

КНПУ им. Абая «Совершенствование 

профессионального мастерства 

преподавателя вуза»  72 часа, с 9-19 марта 

2021 года Сертификат №006215; 

IV Европейский форум “Internal Quality 

Assurance System of Higher 

Education Institutions in the Changing 

World” Сертификат 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ. 

28-29 October 2021 

KRegistration No. EF04-149 

  

 

 


